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ДИНАМІКА ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ТРАВНИХ ФЕРМЕНТІВ
ПЕРЕПЕЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ
У статті наведені дані про вікові зміни активності ферментів органів травлення перепелів. Відмічено, що з віком
активність протеолітичних, ліполітичних і амілолітичних ферментів хімусу, слизової оболонки дванадцятипалої
кишки та підшлункової залози перепелів зростає, і найвища активність встановлена у віці 55 діб. Активність ферментів тканини підшлункової залози перепелів була вищою на 55-ту добу досліджень, порівняно з 10-добовим віком, що, можливо, зумовлено особливістю функціонування підшлункової залози та підвищеним синт езом самих
ферментів. Відбувається адаптація діяльності кишечнику та підшлункової залози до зростаючого навант аження на
організм у зв’язку з початком яєчної продуктивності. Отже, функціональний стан дванадцятипалої кишки та під шлункової залози має прямий зв’язок із загальним метаболізмом організму, що зумовлює інтенсивність росту та
розвитку перепелів.
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Постановка проблеми. У процесі життєдіяльності організм птиці витрачає значну кількість
енергії. Відновлення енергетичних ресурсів забезпечується надходженням поживних речовин у
вигляді складних сполук, які у травному каналі перетворюються у більш прості з наступним їх
всмоктуванням у кров та лімфу. Розщеплення білків, вуглеводів та ліпідів корму залежить від
ступеня виділення шлункового, підшлункового та кишкового соків і активності їх ферментів. Основними факторами, що впливають на активність травних ферментів, є період розвитку організму, cтать та стан організму птиці [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливо важливим джерелом травних ферментів
є сік підшлункової залози, жовч та секрети кишкових залоз. Зокрема, сік підшлункової залози
містить ферменти, які забезпечують розщеплення білкових, вуглеводних і ліпідних компонентів
корму. Слід відмітити, що за концентрацією протеїназ та амілази він переважає панкреатичний
сік ссавців, а поступається йому лише за концентрацією ліпази [2]. Кінцеві стадії гідролізу білків
здійснюються за рахунок дипептидаз, до 90 % яких виявлено у слизовій оболонці як голодної
птиці, так і птиці після годівлі, й лише 6–8 % її знаходиться у хімусі кишечнику, що свідчить про
локалізацію пептидаз на мембранах мікроворсинок, за рахунок яких відбувається пристінкове травлення [3]. Було виявлено, що найвища дипептидазна активність спостерігається в слизовій оболонці дистального відділу кишечнику [4].
На сьогодні проводиться багато досліджень щодо вивчення залежності активності ферментів
від типу годівлі. У разі переважання в раціоні вуглеводів та протеїну амілазно-протеїназне співвідношення буде змінюватися. Так було встановлено, що у рослиноїдної птиці амілолітичні ферменти переважали над протеолітичними [5].
Вид птиці також має надзвичайно велике значення. Найбільша активність амілази підшлункової залози спостерігається у молодняку гусей, а найменша – у курчат [6]. Під час інтенсивного
росту підвищується активність трипсину, ліпази та протеаз, а активність амілази залишається на
незмінному рівні [7]. В дослідженнях на індиках було встановлено, що високий рівень активності
ліпази зумовлений не стільки збільшенням власне її активності, а більш високим вмістом ферменту в одиниці маси залози [8].
На активність ферменту впливає його локалізація в кишечнику. Найвища пептидазна і амілазна активність встановлена у слизовій оболонці дванадцятипалої та клубової кишок у курей, а
активність фосфатази вища у дванадцятипалій кишці і менш виражена в інших відділах кишечнику [9, 10]. Досліджено, що протеази підшлункової залози проявляють свою дію не лише в по-
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рожнині кишки, але й на поверхні її слизової оболонки внаслідок їх адсорбції у структурах глікокаліксу. Так, за літературними даними [11], в апікальному глікокаліксі тонкої кишки курчат виявлено до 80 % активності трипсину та до 20 % – хімотрипсину. Це свідчить про важливу роль
адсорбованих гідролаз у проміжних етапах розщеплення поживних речовин.
Мета і завдання дослідження – вивчення вікових змін активності травних ферментів у перепелів.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили на перепелах породи Фараон віком 10–60 діб. Для визначення активності ферментів, які беруть участь у процесах травлення,
відбирали проби хімусу та слизову оболонку дванадцятипалої кишки і тканину підшлункової залози перепелів на 10, 25, 40 та 55-ту доби дослідження. Зразки проб відбирали до годівлі, після
забою перепелів декапітацією. У досліджуваному матеріалі визначали протеолітичну [12], амілолітичну [13] та ліполітичну [14] активність ферментів.
Результати дослідження та їх обговорення. Розщеплення білків корму відбувається за участю протеолітичних ферментів підшлункового та кишкового соків. Від ступеня їх активності залежить синтез нових білків в організмі перепелів та їх продуктивність. Результати досліджень
наведені в таблиці 1.
Проведеними дослідженнями встановлено, що активність протеолітичних ферментів слизової
оболонки дванадцятипалої кишки перепелів у 55-добовому віці була вищою порівняно з молодняком птиці на 24,8 % (р<0,01). Активність ферментів тканини підшлункової залози перепелів
була на 23,1 % (р<0,01) вища на 55-ту добу досліджень, порівняно з показниками у птиці
10-добового віку, що, можливо, зумовлено особливістю функціонування підшлункової залози та
підвищеним синтезом самих ферментів.
Амілолітична активність хімусу дванадцятипалої кишки птиці на 55-ту добу досліджень була вірогідно вищою (р<0,05) порівняно з показниками у 10- і 25-добовому віці. Щодо активності ферментів слизової оболонки кишки, то відмічена лише тенденція до їх зростання у перепелів старшого віку. Також на 55-ту добу досліду встановлено збільшення активності амілази в
тканині підшлункової залози перепелів до 4,21±0,08 г/с×л, що на 19,9 % (р<0,01) вище, ніж у
птиці 10-добового віку – 3,51±0,11 г/с×л, тобто відбувається адаптація діяльності кишечнику та
підшлункової залози до зростаючого навантаження на організм у зв’язку з початком яєчної
продуктивності.
Таблиця 1 – Активність ферментів органів травлення перепелів, М±m, n = 6
Показник
Дуоденальний вміст
Слизова оболонка дванадцятипалої кишки
Підшлункова залоза
Дуоденальний вміст
Слизова оболонка дванадцятипалої кишки
Підшлункова залоза

Вік перепелів, діб
10
25
40
Протеолітична активність ферментів перепелів, ммоль/с×л
32,51±2,42
35,73±1,71
27,90±0,36
10,24±0,51
9,42±0,97
10,03±0,84
43,24±2,61
45,54±1,62
36,22±0,91
Амілолітична активність ферментів перепелів, г/с×л
0,34±0,12
0,41±0,07
0,48±0,08
0,46±0,06
0,55±0,08
0,61±0,04
3,51±0,11
4,07±0,06**
3,32±0,17
Ліполітична активність ферментів перепелів, мкмоль/ г×год
19,51±2,40
23,42±1,2
42,83±2,59**

Дуоденальний вміст
Слизова оболонка дванадцятипалої кишки
20,21±1,84
19,11±1,25
29,62±1,97*
Підшлункова залоза
22,43±1,55
24,37±1,24
53,06±0,67**
Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з перепелами 10-добового віку.

55
31,41±1,06
12,80±0,62**
53,25±1,64*
0,65±0,07*
0,65±0,17
4,21±0,08**
42,15±1,84**
21,63±2,04
54,21±2,01**

Відмічено, що ліполітична активність ферментів дуоденального вмісту у птиці була вірогідно
(р<0,01) вищою у період яйцекладки. Активність ферментів слизової оболонки дванадцятипалої
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кишки перепелів у період статевого дозрівання (40-ва доба) становила 29,62±1,97 мкмоль/ г×год,
що на 9,4 % (р<0,05) більше, порівняно з 10- (20,21±1,84 мкмоль/г×год) та 25-(19,11±1,25
мкмоль/г×год) добовим віком. У ході дослідження активності ліпази в тканині підшлункової залози встановлено, що протягом експерименту вона зростала і найвище її значення було у перепелів віком 55 діб – 54,21±2,01 мкмоль/ г×год.
Висновки. 1. Протеолітична активність слизової оболонки дванадцятипалої кишки перепелів
у віці 55 діб на 24,8 % (р<0,01), а в тканині підшлункової залози – на 23,1 % (р<0,01) більша, ніж
у перепелів віком 10 діб. Активність амілази також була вищою у статевозрілих перепелів, порівняно з молодняком птиці, а ліполітична активність дуоденального вмісту та підшлункової залози
перепелів у 1,5–2 рази збільшилась у 55-добовому віці.
2. Функціональний стан дванадцятипалої кишки та підшлункової залози має прямий зв’язок із
загальним метаболізмом усього організму, зумовлює інтенсивність росту та розвитку перепелів.
У перспективі необхідно провести дослідження щодо вивчення активності ферментів у інших
відділах травного тракту перепелів.
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Динамика изменений активности пищеварительных ферментов перепелов в зависимости от возраста
Н.П. Нищеменко, Н.Н. Саморай, Т.Б. Прокопишина, О.А. Порошинская
В статье отображены данные о возрастных изменениях активности ферментов органов пищеварения перепелов.
Установлено, что с возрастом активность протеолитических, липолитических, амилолитических ферментов химуса,
слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы перепелов возрастает. Самая высокая
активность установлена в возрасте 55 дней. Активность ферментов ткани поджелудочной железы перепелов была
больше на 55-й день исследований, по сравнению с 10-дневным возрастом птицы, что может быть связано с особенностью функционирования поджелудочной железы и возрастанием синтеза самих ферментов, то есть происходит
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адаптация деятельности кишечника и поджелудочной железы к возрастающей нагрузке на организм в связи с нач алом яичной продуктивности.
Ключевые слова: перепела, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищеварительные ферменты, липолитическая, протеолитическая, амилолитическая активность.
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